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Résumé :    

 Les violations des droits de 

l’homme dans les déférents parties du 

mondes obliges la communauté 

internationale de créer un organisme 

judiciaire international que incrimine  

les gents qui violent les droit de 

l’homme. Le congres de Rome de 

1998 a été  l’initiateur pour mettre en 

place le tribunal pénale international 

qui a été spécialise pour contrer est 

punir les individus impliques dans les 

violation des droit de l’homme.  

 

  :الملخص

إن االنتهاكات الدائمة حلقوق اإلنسان يف   

موعة الدولية السعي  خمتلف مناطق العامل، حتم على ا

وراء إنشاء جهاز قضائي دويل يعاقب األشخاص 

املتسببني يف التعدي عليها، وكان ذلك عندما أقرت 

بإنشاء حمكمة جنائية  1998ر روما سنة الدول يف مؤمت

 دولية يكون هلا االختصاص بالنظر يف اجلرائم اإلنسانية

 .كيفية متابعة ومعاقبة األشخاص املتسببني فيهاو 
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 : مقدمــــــة

جنائية   دولية قضائية آلية شاء إ حلم و ظل اء الفق من العديد اياالقضاةيراود و

جرائم الت و املختلفة العالم شعوب ذاقت أن عد ن، العشر القرن سنوات ع الدولية رائم ا

الزمان من قرن ع ر من أقل سانية ضد رائم وا رب،   .ا

وحياة   سالمة ع فاظ ا أجل ومن سانية، لإل ك املش اث ال حماية أجل ومن لذلك

والشي ساء وال قوقطفال ا ع فيھ فاظ ا يتم وأمانا سلما أك عالم أجل ومن زمان، ل وخ

حتالل من ا أراض وسالمة ستقالل العالم دول ل حق ع التأكيد اجل ومن شر، لل سبة املك

م وميثاق ومبادئ داف بأ املتحدة،عمال افةم تذكر ال الدولية نائية ا املحكمة شاء إ تم

و  عدح لم السياسية ات سو ال مذبح ع بالعدالة تض ال السياسة بأن العالم دول مات

لم العقاب من ماعية ا بادة و رب، ا وجرائم ة، شر ال ضد رائم ا مرتك إفالت وان مقبولة،

بھ مسموحا   .عد

ا     لمات الدولية رائم ا ضد شر ال تضامن عن ديث ا معرض نا الكبوأذكر اتب ل

دون "  قال"  جون سان: ( حيث سان–أن إ جزء–أي ي أل م عضا فقدت بأن أشعر يجعل

سان ب   ).من

تقدم   ما خالل امن مفاد الية إش إ نائية: نصل ا املحكمة اختصاص يتمثل ماذا

ا جميع املحكمة اختصاص شمل ل و ؟ روما التفاقية وفقا بحقالدولية املاسة سانرائم وق

و  ابية؟ ر رائم الدولية؟ا نائية ا املحكمة لنظام وفقا ن املجرم عة متا يتم   .كيف

نخصصھ   ول ن عنصر إ الدراسة ذه نقسم أن ارتأينا ساؤالت ال ذه ع لإلجابة و

أمام الدعوى ك تحر لكيفية ي الثا و الدولية نائية ا املحكمة  .االختصاص

ول  الدولية:  الفرع نائية ا املحكمة   :01اختصاص

نائية   ا املحكمة اختصاص و يتحدد مة ر ا نوع أساس ع والدولية ا مرتك ص

التا التفصيل ع وزمنيا انيا وم صيا و نوعيا ختصاص ذا ون و ا، ا ارت ان مالحظة: وم مع

س ل اللمحكمةأنھ شار اس الحقا،اختصاصا ى س كما تكمي اختصاص و   .02 بل

النو: أوال   :03ختصاص

اختصاص    ع روما نظام ا عل نص ال مة ر ا نوع أساس ع ختصاص ذا يقوم

ا مرتكب ع كم وا ا ف والفصل ا ومالحق ا ف بالتحقيق   .املحكمة
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ختصاص   النظام ذا من امسة ا املادة حددت يقتصروقد أنھ فيھ جاء وقد ، النو

بأسره الدو املجتمع تمام ا موضع ون ت وال خطورة رائم ا أشد ع املحكمة اختصاص

التالية رائم ا النظر اختصاص سا النظام ذا بموجب   :وللمحكمة

ماعية،–أ ا بادة مة سانية،– بجر ضد رائم رب، - جا ا العدوانجر –دجرائم   .مة

ماعية،   ا باإلبادة املقصود للمحكمة سا النظام من السادسة املادة عّرفت وقد

كما سانية، ضد رائم ا عة السا املادة ت ي و ماعية، ا بادة مة جر ا تقع ال فعال و

رب ا جرائم الثامنة املادة النو حددت ختصاص تحديد ع الحظ و و الق صھ كما

ي نا ا الدو القانون يكتابھ   :04 ما

شد- 1  رائم با ختصاص ذا قيدت النظام وديباجة امسة ا املادة أن من الرغم ع أنھ

صفة و رائم ا ذه ل تتضمن لم ا أ إال بأسره، الدو املجتمع تمام ا موضع ال خطورة

وت الدو اب ر العقليةخاصة واملؤثرات املخدرات نظجارة مشروع عرض قد ان نو ب من روما ام

مم موظفي ع عتداء و املخدرات تجار و اب ر جرائم املحكمة ا بنظر تختص ال رائم ا

غ ا ف عر أن أساس ع رائم ا ذه مثل إدراج رفض روما مؤتمر الغالب تجاه ولكن املتحدة،

من الكث يث ا بنظر الدولية املحكمة اختصاص وأن تختصمحدد أن فضل من وأنھ املتاعب

حل إ املؤتمر وانت الدولية، املحكمة اختصاص عرقل ال ح الداخلية الوطنية املحاكم ا بنظر

املشروعة غ الدولية والتجارة اب ر بأن سليم ال مع أنھ مقتضاه رائمبوسيط ا من املخدرات

امل رائم ا ذه إضافة يمكن فإنھ ة، ط بدراساتا القيام عد املحكمة اختصاص إ ستقبل

الحقا املحكمة اختصاص عديل النظر وعند الشأن ذا   . 05 مستفيضة

بنظر–2 تختص لن النظام عد املختلفة ا ز أج ن و ت فرض ع نائية ا الدولية املحكمة أن

أن إ معلقا مة ر ا تلك بنظر ا اختصاص يظل إذ العدوان، مة عجر طراف دول جمعية توافق

حرب مة جر بعاد اس عت و ا، بنظر املحكمة اختصاص شروط وتحديد مة ر ا تلك ف عر

محكمة ا بنظر تختص مة ر ا ذه انت إذ الوراء، إ خطوة املحكمة اختصاص من العدوان

غ" ن"طوكيو"ومحكمة"نورم والسياسي القادة مالحقة دون يحول أنھ كما تلك، من ن والعسكر

ا برم الدولية ماعة ا ب تص ال رائم ا أخطر من عت ال مة ر   . 06 ا

الواليات    خاصة صفة و العظ الدول عض مة ر ا ذه ع النص عارضت ولقد

العسكري التدخل ة ملحار وسيلة مة ر ا لتلك املحكمة اختصاص ون ي ال ح كية م املتحدة

مل عارضوفقا كما املتحدة، مم تدخلتيثاق خشية الثالث العالم دول ا وم الدول عض أيضا ذلك

تحديد من مةمجلس ذاجر للمحكمة القضائية الوظيفة لذلك تبعا والتحكم العدوان
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املحكمة ا تختص ال رائم ا ضمن مة ر ا ذه إدراج عدم قيقي ا ب الس ولعل الشأن،

نائ ا والدولية فية عر حول روما، ن املؤتمر ن ب تفاق ف" العدوان"عدم بالتعر خذ و

بالقرار العامة ا جمعي املتحدة مم بھ أخذت الذي ف التعر أو ف1974سنة3314العام عر أو

الص ذا من مجلس من وى ش ع مة ر ا ذه نظر يتوقف ل و ما، بي عوسيط ال؟ أم دد

تضمنت ا أ إال ا، شأ حل إ تصل لم املوضوع ذا حول روما مؤتمر املناقشات أن من الرغم

ية التحض نة ال تقوم عندما ا حول املناقشات نجري أن يمكن ال يجابية العناصر عض

املسألة ذه ل   .07 بالتصدي

استخدام– 3 م وتجر حظر يتضمن لم روما نظام وقدأن رب ا جرائم ضمن ة النوو ة س

ية العر املجموعة حت اق ذلك مقابل رفض، ا اح اق أن إال ة س تلك م تجر إدراج ند ال حت اق

ة، الكيماو ة س استخدام ع بالنص أساسا يرتبط ة النوو ة س م تجر ع النص رفض أن

املادة نص املؤتمر إقرار إ مر ا،20/ب/8/2وانت استخدام املحظورة ة س تحديد دون

عد تدرج وان املستقبل، ا شأ التفاوض يتم شامل حظر موضع ة س ذه ون ت أن ط واش

ن املادت النظام لتعديل محددة إجراءات إتباع ق طر عن للنظام مرفق أو121،123ذلك

استخ املحظورة ة س ع النص بعاد اناس أن عد الوراء إ خطوة يمثل النحو ذا ع ا دام

ا عض م تجر ع ينص غ نورم   .08نظام

املادة– 4 اختصاص124نصت بعاد اس عليھ تب ي إذ أثره، خط انتقا حكم ع النظام من

للدولة يجوز انھ إذ لة، طو ة لف رب ا رائم املادة–املحكمة ذه ل تصبح–طبقا طرفاعندما

النظام ذا ان سر بدأ من سنوات سبع ملدة املحكمة اختصاص ا قبول عدم علن أن سا النظام

املادة ا إل املشار الفقرات ببقية يتعلق فيما وذلك ا عل بأن)2( 8سا ادعاء حصل إذا ،

قد مة ر ا أن أو رائم ا تلك من مة جر ارتكبوا قد الدولة ذه امواط إقليم  .09ارتكبت

ال: ثانيا   :10ختصاص

عن   سأل فال فقط، ن الطبيعي اص بمحاكمة الدولية نائية ا املحكمة تختص

املسؤولية تقع ال أي ة، عتبار أو ة املعنو اص املحكمة تلك ا بنظر تختص ال رائم ا

ال املنظمات أو الدول عاتق ع الدولية نائية ةا عتبار صية بال   11تتمتع

سان،   عاتق ع إال تقع ال املحكمة ا تختص ال رائم ا عن نائية ا فاملسؤولية

أو فاعال ان سواء مة ر ا متھ مسا درجة انت وأيا الفردية، بصفتھ املسؤولية تلك عليھ وتقع

أ كراه أو مر صورة اتخذ وسواء محّرضا، أو ا منشر ذلك غ أو ض التحر أو ز التعز أو ث ا و

ص ال ط ش و الشروع، حد عند وقعت أم تامة مة ر ا ون ت أن ستوي و مة، املسا صور
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عن عمره يقل أال السابقة املسؤولية عليھ تقع وال18الذي إليھ، ة سو امل مة ر ا اب ارت وقت سنة

لتل أثر وال ص لل الرسمية بالصفة بأياعتداء ون ت فال نائية ا املسؤولية قيام ع الصفة ك

جرائية القواعد أو صانات ا تحول ال كما ا، تخفيف أو املسؤولية تلك من لإلعفاء با س حال

القائد سأل و ومحاكمتھ، للمحاكمة تقديمھ دون ص لل الرسمية بالصفة ترتبط قد ال اصة ا

ير  ال رائم ا عن س والرئ أوالعسكري القائد ان إذا ن مرؤوس من م لسلط يخضعون من ا تك

رائم، ا ذه اب ارت وشك ع أو اب بارت مرؤوسيھ أو قائده علم أن ض يف ان أو علم قد س الرئ

أو رائم ا ذه اب ارت قمع أو ملنع سلطتھ حدود واملخولة الالزمة التداب جميع يتخذ لم إذا أو

ا ع املسألة املقاضاةلعرض أو للتحقيق املختصة   . 12لسلطات

عدم   عق قصور أو مرض من ي عا مة ر ا مرتكب ان إذا نائية ا املسؤولية وتمنع

تحت ان إذا أو اضطراري سكر حالة ان إذا أو نون، ا مثل والتمي دراك ع القدرة لديھ

الوشيك باملوت ديد عن ناتج معنوي إكراه عفىتأث وال مستمر، جسيم ي بد ضرر بحدوث أو

أو ان ا عسكر سا رئ أو ومي ح ألمر تنفيذا مة ر ا ارتكب إذا نائية ا املسؤولية من ص ال

تية االت ا املسؤولية تلك من ص ال ذا عفى ولكن   :13مدنيا،

س- الرئ أو ومة ا أوامر بإطاعة ي قانو ام ال ص ال ع ان   .املعإذا

مشروع- غ مر بأن علم ع ص ال يكن لم  .إذا

ره- ظا مر مشروعية عدم تكن لم  .إذا

أو   ماعية ا بادة مة جر اب ارت أوامر حالة رة ظا املشروعية عدم حالة ون وت

سانية ضد رائم   .ا

للمحكمة: ثالثا والتكمي ي ا الزما   .14ختصاص

يخ-أ ا الزما  : تصاص

إقليم   تقع ال رائم با الدولية نائية ا املحكمة نظامتختص طرفا تصبح دولة ل

إقليمروما ع وقعت ال الدولة انت إذا أما دة، املعا طرفا ست ل مة ر ا تلكا أن فالقاعدة ،

ب الدولة قبلت إذا إال ا بنظر تختص ال املاملحكمة تلك مةاختصاص ر ا بنظر ذاحكمة و تطبيقا،

دات املعا اثر سنة عملبدأ املتبادلة امات ل مجال ر م تطبيقھ ان إذا املبدأ ذا ولكن عاتق،

دة املعا طرف دولة وسيلل ون ي قد الدو ي نا ا القضاء مجال انھ إال س، لعرقلة ة

نائية ا بحقوقالعدالة مساس ذا و   .15سان،
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ا   لالختصاص سبة بال يأما يتعلقللمحكمةلزما فيما إال اختصاص للمحكمة س ل فانھ ،

ال رائم سابا النظام نفاذ عد عدترتكب النظام ذا طرفا الدول من دولة أصبحت فإذا ،

ال رائم با يتعلق فيما إال ا اختصاص تمارس إن للمحكمة يجوز ال فانھ نفاذه، بدءبدء عد ترتكب

لم ما الدعم ع املحكمة باختصاص قبلت قد انت إذا م الل الدولة لتلك سبة بال النظام ذا نفاذ

النظامت طرفا تقعكن ال رائم ا بالفصل الدولية نائية ا املحكمة تختص ال ذلك ع ناءا و ،

ب املبدأقبل حيث من روما نظام نفاذ سدء أن يمكن ولكن رائم، ا ذه بنظر ختصاص ند

الفص إ نادا اس من مجلس عن يصدر قرار املتحدةبمقت مم ميثاق من ع السا شاأنو أ،ل ت

أن أو رواندا ومحكمة السابقة يوغسالفيا محكمة مثل من مجلس من بقرار مؤقتة خاصة محكمة

تلك أو مة ر ا تلك ا اقلي ع تقع ال الدولة بتقبل ا رعايا احد م امل ون ي املحكمةال اختصاص

لم فإذا نائيةالدائمة، ا املحكمة ا بنظر تختص ال رائم ا ذه فان السابقة الفروض احد يتحقق

أخرى دولة إقليم م اعتقال تم ولو ح ا امام العقاب من ا مرتكبو فلت و الدائمة ح.الدولية

طرفا خرى الدولة انت عولو ا كث يؤثر كذلك ذا و املحكمة باختصاص قبلت أو روما نظام

سان   16حقوق

التكمي–ب   :ختصاص

اختصاص   فان منھ و املادة وا النظام ديباجة من العاشرة الفقرة إ نادا اس

نائية ا القضائية للواليات مكمل الدولية نائية ا ذاالوطنيةاملحكمة و الدول ، إن طرافع

القض محل مطلقة بصفة ختصاص ا ل د يتع سيادة ذات دول ذاو الداخ الوط اء

صوص اا والي تمارس أن دولة ل واجب أن ع تؤكد النظام ديباجة من السادسة الفقرة أن بل ،

دولية جرائم اب ارت عن املسئولون أولئك ع نائية ا   .17القضائية

الدوليةو    نائية ا للمحكمة ختصاص ينعقد ال ذلك الوطإع الداخ القضاء ان ذا

تحقيق محل الدعوى انت أو الشأن ذا إصداره بقرار الدعوى ع يده وضع قد الوالية صاحب

املختص الوطنية املحكمة أمام منظورة أو مطلقةفع ست ل القاعدة ذه ولكن املادةة، نصت إذ ،

الدولة17 أن ن تب إذا الدولية رائم ا بنظر تختص الدولية نائية ا املحكمة أن ع النظام من

أ التحقيق حقا راغبة غ الوالية ذلكصاحبة ع قادرة غ أو املقاضاة نائيةو ا املحكمة وتتو ،

معينة لضوابط وفقا القدرة عدم أو تحديد مة م ا املادنفس النظام ا ذهمنھ،17ةحدد و

التا ون ت   18:الضوابط

نتإذ- املعنويأب ص ال حماية إ دف انت الداخ الوط القضاء ا اتخذ ال جراءات ن

املحكمة اختصاص تدخل جرائم عن نائية ا املسؤولية   .من
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إ- النية اتجاه عدم منھ تج سي جراءات لھ ر م ال تأخ حدث املعأذا ص ال تقديم

  .للعدالة

جراء - تباشر لم ھإذا نز ل ش ا مباشر التجري أو نيةات مع يتعارض نحو ع ا مباشر انت أو ،

للعدالة املع ص ال   .تقديم

للفصل   أصلية بصفة تختص الوالية صاحبة الوطنية الداخلية املحاكم أن تقدم مما ن ب ي

تب إذا الدولية رائم ونا و مة امل ذه القيام ع وقادرة راغبة ا أ لھن الة ا ذه ا حكم

ال ،ية ذات محاكمة إعادة يجوز نوال مرت مة ر ا ذات عن نائيةص ا املحكمة ون ت كذا و ،

ا رائم ا بنظر مختصة املحاكمةالدولية فراغ وجد إذا أولدولية الرغبة عدم محدد فراغ و و ،

مالحعد ع القدرة ذهقم من سان حقوق ماية ضمانا عطي النقطة ذه و رائم ا مرتك ة

ة ط ا رائم  .19ا

ي الثا الدولية: الفرع نائية ا املحكمة أمام الدعوى ك   تحر

بإحدى   الدولية نائية ا املحكمة أمام نائية ا الدعوى ك تحر طلقيتم و و ن وسيلت

ا أو)حالة ( عل الدعوى تدخل حيث ا) حالة ( ، سابحسب النظام الوارد علتعب بناء ،

أ من مجلس بھ يتقدم نائيةماطلب ا للمحكمة العام املد تحرك و ا فقوام ، الثانية الوسيلة

ن تلقاء من وتدخلھ إحالةالدولية ودونما تحقيق إلجراءات سفسھ النظام تكفل وقد بتحديد، ا

التدخل ذا وإجراءات   .ضوابط

املحكمةحالةحالةإ: أوال   : إ

اختص    الدولية نائية ا املحكمة تمارس اقد يداص حقيقية حالة حدوث عند ا، ف

لل تحال حيث سا بالنظام ة املو تلك من أك أو مة جر اب الدولةارت ق طر عن العام مد

قالطرف طر عن أو الطرفمجل، غ الدولة أو من تحددس بان طرف دولة ق طر عن حالة وتتم ،

الدولة مدعمةذه ندات مس ا وترفق قالظروف طر عن العام املد إ حالة إحالة يتم عندما

ميثاق من ع السا للباب ووفقا من ديدامممجلس الة ا تلك تتضمن أن يجب ، املتحدة

ا من و نللسلم   .20لدولي

ق   طر عن سواء الدولية نائية ا باملحكمة العام املد إ القضية إحالة تتم عندما

الطرف غ الدولة أو من نمجلس ا باملحكمة العام املد يقوم التحقيقات، بمباشرة الدولية ائية

سال للنظام وفقا جراءات للس معقولة أسباب وجود من   .لتأكد
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تلكك   ون ت الطرف غ أو الطرف الدولة أو من مجلس ق طر عن قضية إحالة عند ذلك

ع) حالة(  اما ال تمثل من مجلس قبل من حالة أن ذلك من م يف وال ، املستوى نفس

لإلحا الثالثة املصادر ذه و املحاكمة اجراءات ملباشرة الدولية نائية ا باملحكمة العام فقطاملد لة

يقدمھ وما ، التحقيق إجراء ستلزم قد ع وقا إ الدولية نائية ا للمحكمة العام املد إثبات تلفت

يت ما و و للمحاكمة معقوال أساسا ل ش ما و افية أدلة من التحقيق عنھذلك سفر ما ع وقف

التحقيق   .ذلك

للمحكمة: ثانيا املد بقرار الدعوى ك   تحر

للمادة   الع) 15( وفقا املد يقوم قد الدولية نائية ا للمحكمة سا النظام منمن ام

نفسھ إتلقاء قبل من حالة دون التحقيق بمباشرة دولة، أو من، مجلس أو طراف الدول حدى

طرف مدعمغ طلب بتقديم العام املد يقوم التحقيق إجراءات البدء قبل فانھ ذلك ومع ،

ندا عنباملس تقل ال صوات بأغلبية ا موافق ع صول ل يدية التم للدائرة املادية 3من2( ت

بجمع21) أصوات العام املد يقوم الطلب ذا تقديم مالئمة وتقدير املدعمة ندات املس جمع عند

اامل موثوق مصادر ق طر عن املتحدةعلومات لألمم عة التا زة ج الدول، امثل أو ومية، ا ات

الغ وميةواملنظمات اوا املحكمة بمقر ة ر تحر أو ية شف ادة ش بتلقي أيضا العام املد قوم و ،

املحاكمة قبل اصة ا الشؤون دائرة أمام املرافعة م عل للمج أيضا جوز و أخرى ة ج و 22أي ال،

التح بمباشرة الدولية نائية ا للمحكمة العام املد اصةيقوم ا الشؤون دائرة قيام عد إال قيق

اختصاص دائرة تقع الة ا وأن التحقيق للشروع معقول أساس وجود بإقرار املحاكمة قبل بما

تقديم للمد جاز تحقيق إلجراء املحاكمة قبل بما اصة ا الشؤون دائرة تأذن لم وإذا ، املحكمة

جديد دليل أو ع وقا ور ظ عند أخرى وفقاطلبات املحكمة إ معينة حالة من مجلس إحالة وعند

املادة ورة املذ بالشروط التقيد إ تحتاج ال املحكمة فان ، ع السا اب:  و2/  12لفصل ارت

ال ا تلك تتضمن أن يجب ولكن ، الدولة تلك إقليم ع أو طرف دولة مواط احد بمعرفة مة ر ةا

ا من و للسلم نعديال التحقيقلدولي التأجيل سلطة يتمتع من مجلس أن املالحظة وتجدر ،

، للمحكمة ا إحال تمت ال الة ل الطرفإواملحاكمة الدولة ق طر عن بمعرفة) 13/1م( ما وإما ،

نفسھ تلقاء من العام را) 15م( املد ش عشرة اث لقرار)  16م( ملدة وفقا يحدث التأجيل ذا و ،

م املتحدةمن مم ميثاق من التاسع الباب عليھ منصوص و ملا تنفيذا من   .23جلس

ا   يحدد ال رائم ا اب ارت التحقيق مباشرة العام للمد يجوز ذلك إ باإلضافة

موافقة ع صول ا عد سا املحاكمة( النظام قبل ملا اصة ا الشؤون   ) دائرة

الة(    عتالنص) فا الذي العام اختصاصالفع داخلة مة ر ا أن بموجبھ د

ضد ام سيف توجيھ ا يمك ال الدولية نائية ا املحكمة أن يت ذا و ا ا ارت تم قد املحكمة
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فرد أي قبل من سياسية كأداة املحكمة استخدام يصعب التا و ن مع يمكن) حالة(فلفظص ال

محدود ا تفس ه عستفس وحدة أو فراد مجموعة ن ب نزاع قيام ع والذي ضيقا أو ةا أنكر أو ،

للن العام السياق إ الرجوع دون ن مع حدث إ ش ل للفظصيفسر املقصود املع ذا و ) حالة( ،

املد ق طر عن فھ عر يتم أن يجب ولكن أخرى إ واقعة من مختلفا بالطبع ون ي العامسوف

الدوليةللمحكمة نائية قضاةا ثالثة من ونة م دائرة قبل من القانونية للمراجعة يخضع التا و ،

ا مجمل ونان تت ن درجت ع القانونية املراجعة ذه ون وت ، ناف ست دائرة من ائية ومراجعة

القانونية العملية امل ت لضمان قضاة ثمانية   . 24من

إ    شارة وتجدر لمةذا للمحكمة) حالة(أن العام للمد ا إحال املمكن من ال

دولة من حالة عند املقصودة ا ذا ، الطرف الدولة أو من مجلس ق طر عن الدولية نائية ا

مة جر لفظ استخدام من الرغم ع وذلك ، طرف اختصاص) 12/2املادة( غ ناول ت ال

الدو  نائية ا أناملحكمة يبدو حيث املساءلة محل مة ر ا حدود طرف غ دولة قبل من لية

مة(اللفظ من) جر بدال رسمية غ قة بطر النص ذا صاغوا الذين ق طر عن خطا استخدم قد

من) حالة(اللفظ الغرض ان ،و الطرف الدولة أو من مجلس من حالة بصدد استخدامھ تم ال

ون  ي أن و النص ضمنذا تدخل مة جر ل ش قد حالة إحالة ق ا الطرف غ للدولة

املادة الوارد املادي طأ ا ذا أن عتقد وال ، املحكمة أن) 12/3(  اختصاص با س ون ي سوف

سلفا ورد ما تتما ال قة بطر لنص ا تفس املحكمة  . 25 تقدم

اتمـــ   : ــةا

الدرا   ذه نصل تقدم ما خالل مايمن ا ص ن نتائج عدة إ   :سة

أرجأإن   للمحكمة سا نالنظام العدوان مة جر بالنظر املحكمة اختصاص

ال العدوان رائم نظرا ا خط عد الـتماطل ذا و ، العدوان مة جر عرف الشأن ذا حكم اعتماد

ا م ية العر الدول خاصة و العالم أنحاء مختلف  ".غزة"ترتكب

رائم   ا مصاف ابية ر رائم ا للمحكمة سا النظام من امسة ا املادة تدخل لم

ما أيضا ذا و اب، ر ملصط وا وم مف تحديد عدم ذلك م و ا اختصاص تدخل ال

العقاب من فالت ع  .ساعد

ن   املجرم سليم يخص ما دو عاون وجود خعدم طرفإاصةو غ الدولة انت ذا

   .تفاقية
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